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Møde den: 23. juni 2021 kl. 13 til 16 

Mødet afholdes via zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/7509864986 

IKK Studienævnsmøde 

 

 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 

3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.40 

3.1 Dispensationssag om 5. prøveforsøg 

4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.50 til 

14.40 

5. Indstilling af uddannelser til dialogmøde med prodekanen for 

uddannelse (beslutningspunkt) kl. 14.40 til 14.50 

6. Høring vedr. nye medlemmer af aftagerpanelet for Institut for 

Kommunikation og kultur (beslutningspunkt) kl. 15 til 15.10 

7. Coronasituationen kl. 15.10 til 15.25 

8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.35 

9. Meddelelser kl. 15.35 til 15.55 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder. Emner for studieleders orientering: 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

10. Evt. kl. 15.55 til 16 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/7509864986
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NB! Tekst med lilla handler om noget, som SN-medlemmerne skal være særligt op-

mærksomme på, f.eks. forberedelse, opgaver o.l.  

 

1. Godkendelse af dagsorden kl. 13 til 13.05 

Studienævnet godkender dagsorden til dagens møde – herunder evt. inddragelse af 

problematikker fra de studerendes formøde. 

 

Studienævnsopgaver ifølge § 18 i Universitetsloven at sikre tilrettelæggelse, gennemfø-

relse og udvikling af uddannelser og undervisning, herunder: 

Kvalitetsudvikling: Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddan-

nelser og undervisning, herunder påse op-

følgning på evalueringer 

Studieordninger: Udarbejde forslag til studieordninger og 

ændringer heri 

Planlægning: Godkende plan for tilrettelæggelse af un-

dervisnings- og prøver 

Dispensationer: Træffe afgørelse i ansøgninger om dispen-

sation og merit, herunder forhåndsmerit 

Udtalelser: Udtalelser om sager vedr. uddannelse og 

undervisning 

 

 

2. Opfølgning på referat kl. 13.05 til 13.10 

Studienævnet følger op på referatet fra seneste møde 

 

Bilag 2.1 Referat fra studienævnsmøde den 26. maj 2021 

 

3. Indkomne sager kl. 13.10 til 13.40 

Behandling af dispensationssager er forbeholdt studienævnsmedlemmer. 

 

3.1 Dispensationssag om 5. prøveforsøg 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i en sag vedr. 5. prøveforsøg i et bachelorfag. 

Sagen er behandlet på forretningsudvalgsmøde den 8. juni 2021 og er indstillet til af-

slag, idet det vurderes, at der ikke er dokumentation for usædvanlige forhold, som 

kan begrunde et 5. prøveforsøg. 

 

Studienævnets medlemmer bedes læse sagens tilsendte bilag grundigt inden mødet. 

 

Bilag 3.1.1 Sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 5. prøveforsøg 

Bilag 3.1.2 Bilag til sagsfremstilling vedr. dispensationssag om 5. prøveforsøg 

 

Pause 13.40 til 13.50 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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4. Handleplaner fra årlig status (beslutningspunkt) kl. 13.50 til 14.40 

Studienævnet gør status over nævnets uddannelser og behandler handleplaner fra år-

lig status.  

 

Baggrund: Handleplaner er en del af Årlig Status, som er en del af kvalitetsproces-

serne på AU. Afdelingsledere har sammen med uddannelsesnævnene udarbejdet en 

handleplan for hver uddannelse. Handleplanerne sikrer opfølgning og er respons på 

de gennemførte drøftelser om kvaliteten i de respektive uddannelser. Rammen for 

behandlingen i studienævnet er de krav til drøftelserne i uddannelsesnævnene, som 

fremgår af Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 2021 

 

Forløb til studienævnsmødet: Behandlingen af handleplanerne foregår i plenum og 

fokus er på indhold, ikke proces.  

1. Erfaringsdeling: Med udgangspunkt i afdelingerne/UN’erne drøfter SN udvalgte 

dele af handleplanernes indhold med særligt blik for det, som kunne være relevant 

for andre UN/afdelinger.  

2. Formel godkendelse: Vi skal formelt godkende handleplanerne. 

 

Erfaringsdeling om indholdet i handleplanerne: 

Erfaringsdelingen tager udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor: 

1) Hvilket punkt fra en afdelings handleplaner kan være interessante for andre afdelin-

ger i forhold til det tværgående blik, som studienævnet anlægger? Hvert repræsentati-

onsområde fremlægger ét punkt fra deres handleplaner (2 min pr. UN).  

2) Hvilke punkter fra de andre repræsentationsområder er værd at bemærke? 

 

Formel godkendelse: 

Studienævnet tager stilling til spørgsmålene nedenfor 

1) Lever handleplanerne op til det, der står i Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts 

2021, er handlingerne konkrete og realiserbare, og er der sat ansvarlige på? 

2) Kan handleplanerne indstilles til godkendelse hos studieleder? 

 

Det er studienævnsrepræsentanternes ansvar at bære evt. ændringsforslag tilbage til 

afdelingsleder og uddannelsesnævnet. 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet indstiller handleplanerne til godkendelse hos studieleder og fremsen-

der evt. nævnets bemærkninger, hvorved studieleder gøres opmærksom på studie-

nævnets vurdering.  

 

Bilag 4.1 Handleplaner Årlig status 2021 IKK  

 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
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5. Indstilling af uddannelser til dialogmøde med prodekanen for uddan-

nelse (beslutningspunkt) kl. 14.40 til 14.50 

På baggrund af studienævnets behandling af de samlede handleplaner, skal studie-

nævnet indstille en uddannelse til møde med prodekan for uddannelse. Den uddan-

nelse, der indstilles, har lavet gode, konkrete tiltag, som med fordel kan deles med 

andre.  

Til punktet inddrages et overblik over, hvem der de seneste år er indstillet til dialog-

møder med prodekanen – dette er oplistet i bilag 5.1.  

Forslag til beslutning: 

Studienævnet indstiller en uddannelse til dialogmøde med prodekanen 

Bilag 5.1 Indstilling til dialogmøder Studienævnet ved IKK 

 

Pause kl. 14.50 til 15 

 

6. Høring vedr. nye medlemmer af aftagerpanelet for Institut for Kom-

munikation og kultur (beslutningspunkt) kl. 15 til 15.10 

Institutledelsen besluttede d. 2. april 2020 at påbegynde en omlægning af instituttets 

aftagerpanel med henblik på at etablere et nyt strategisk orienteret, rådgivende afta-

gerpanel med en tværfaglig profil. Institutledelsen fremsætter derfor medlemmer af 

det nye aftagerpanel til høring i studienævnet med henblik på efterfølgende indstil-

ling til udpegning af dekanen. Aftagerpanelmedlemmerne er oplistet i bilaget neden-

for. 
 

Link til yderligere oplysninger om aftagerpaneler på Arts:  

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraa-

der/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerpane-

ler_paa_Arts_marts_2019.pdf 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/aftagerpane-

ler/sammensaetning-og-udpegning-af-medlemmer/ 

 

Forslag til beslutning: 

Studienævnet godkender medlemmerne af aftagerpanelet. 

 

Bilag 6.1 Aftagerpanelmedlemmer IKK 2021 

 

7. Coronasituationen kl. 15.10 til 15.25 

Studienævnet tager evt. emner op vedr. coronasituationen. 

 

 

 

 

 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerpaneler_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerpaneler_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Udvalg__raad_og_naevn/Principper_for_aftagerpaneler_paa_Arts_marts_2019.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/aftagerpaneler/sammensaetning-og-udpegning-af-medlemmer/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/aftagerpaneler/sammensaetning-og-udpegning-af-medlemmer/
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8. Mulige emner til drøftelse (beslutningspunkt) kl. 15.25 til 15.35 

Med baggrund i udfordringer, drøftelser, temaer som Uddannelsesnævnene samt SN-

medlemmerne er stødt på, diskuterer SN listen over mulige forslag til studienævns-

mødedagsordnerne, således at emnerne kan prioriteres på fremtidige studienævns-

møder. 

 

Bilag 8.1 IKK SN Mulige emner  

 

9. Meddelelser kl. 15.35 til 15.55 

9.1 Meddelelser til og fra Studieleder. Emner for studieleders orientering: 

Aftagerpanelmøde på IKK 

AU følger op på sexisme og diskrimination på de videregående uddannelser 

Regeringsudspil omkring udflytning og pladsreduktioner på videregående uddannel-

ser. 

9.2 Meddelelser til og fra Studienævnsforperson og –næstforperson 

9.2.1 Fra Uddannelsesforum Arts 

9.2.2 Indgåede høringer 

Nedenstående høringer er indgået siden sidste møde:  

 

Høring over ændring af akkrediteringsbekendtgørelsen.  

Videresendt til hele SN. 

Fristen for tilbagemelding til UJS er 21. juni kl. 12. SN-medlemmers frist for kom-

mentarerer var den 15. juni 2021. 

 

Intern høring over udkast til bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannel-

ser m.fl. 2021.  

Videresendt til hele SN.  

Fristen for tilbagemelding til UJS er den 23. juni kl. 12. SN-medlemmers frist for 

kommentarerer er den 17. juni 2021. 

 

Høring med kort frist: Lovforslag om ændring af lov om specialpædagogisk støtte 

ved videregående uddannelser  

Videresendt til Stefan Kjerkegaard (stedfortræder for forperson).  

Høringen havde frist den 27. maj 2021 til Danske Universiteter.  

 

Ekstern høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om meddelelse af opholds- 

og arbejdstilladelse til studerende 

Videresendt til Stefan Kjerkegaard (stedfortræder for forperson).  

Høringen havde frist den 1. juni 2021 til UJS.  

 

Høring vedr. udkast til adgangskursusbekendtgørelse som følge af lov nr. 363/2021 

Videresendt til Stefan Kjerkegaard (stedfortræder for forperson). Høringen har frist 

den 21. juni 2021 til UJS.  
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9.3 Meddelelser fra SNUK 

9.3.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til nyhedsbrev fra Arts studier, juni kan tilgås fra underviserportalen. 

 

9.4 Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 

9.5 Meddelelser til og fra VEST 

 

10. Evt. kl. 15.55 til 16 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/

